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November: Rotaryfoundation maand
In de maand november besteedt Rotary International bijzondere aandacht aan
de Rotary Foundation. Eigenlijk wil dit zeggen dat clubs en leden worden
gestimuleerd te doneren aan het Annual Fund van de Rotary Foundation (TRF),
onze eigen Goede Doelen-tak. Het is goed om je te realiseren dat donaties aan
het Annual Fund naar de clubs terugkeren in de vorm van District- en Global
Grants. Ook clubs die geen Grant aanvragen weten dat hun donatie ten goede
komt aan serviceprojecten van een andere club in ons district; serviceprojecten
die anders misschien niet van de grond komen. Kortom, de Rotary Foundation is
eigenlijk een Goede Doelen-solidariteitsfonds.
Steven Kraaijeveld is in ons district actief binnen team Grants als District
Stewardship Subcommittee Chair. In deze functie beoordeel je of de projecten
op de juiste manier worden verantwoord. Het belangrijkste is wel om te
controleren of het geld van de Grant ook daadwerkelijk aan dat doel wordt
besteed. Wij zetten de clubs ook aan om een persbericht te verspreiden zodat
men weet dat Rotary iets doet voor de maatschappij.
Steven neemt alle projectaanvragen voor een District Grant in ontvangst.
Jaarlijks zijn dat er tussen de 8 en 15 projecten die door verschillende clubs
worden ingediend. Het leuke is wel dat de Grant aanvragen altijd erg wisselend
zijn en nooit op elkaar lijken.
Dit zijn een aantal voorbeeldprojecten van dit jaar:
- Scholing met betrekking tot hygiëne en voedselveiligheid, uitreiken van
voedselpakketten in kader van COVID
- Renovatie en herinrichten van klaslokalen in Botswana
- Kansarme gezinnen een vakantie aanbieden; betrokkenheid is begeleiden en
brengen van de gezinnen
- Koeling/koelcel voor voedselbank, begeleiding advies bij de aanschaf
- Rouwverwerking; presentaties en lezingen op middelbare scholen
- Kopen materialen en leskisten ontwikkelen voor podium kunst voor jongeren
en volwassenen met een verstandelijke, auditieve of visuele beperking
Mocht je met je club een project met een Grant wilt realiseren aarzel dan niet
om even contact met Steven op te nemen. Belangrijk is wel dat jouw club in vier
Rotaryjaren minimaal driemaal gedoneerd moet hebben om in aanmerking te
kunnen komen voor een Grant.
Rotary International vraagt alle leden om per jaar $ 100 te doneren, dat is per
maand zo’n € 7, dus de waarde van een koffie en een wijntje in het clublokaal.

Steven Kraaijeveld

Vanuit de Foundation stroomt na drie jaar de helft van het vanuit de districten
gegeven geld weer terug voor ondersteuning van lokale en internationale
projecten, de districtsgrants en de global grants.
“Onze” stichting is enorm succesvol: al twaalf jaar op rij scoort de Rotary
Foundation in de Charity Navigator, een groot internationaal platform voor de
beoordeling van grote charitatieve stichtingen, met vier sterren op het hoogst
mogelijke niveau!

Word jij onze District Gouverneur 2023-2024 en
opvolger van Joke Jongeling?
District Gouverneur zijn is bijzonder. Jouw nationale en internationale netwerk wordt
nog groter en je mag verbinden. Als gouverneur ben jij het boegbeeld van ons district en
geef je leiding aan het district team. Je bent voorzitter van de district-staf en jij bepaalt
samen met jouw team de koers voor dat Rotaryjaar.
De Advies & Keuzecommissie onder leiding van oud-gouverneur Peter van der Tol heeft
de taak om de opvolger van Joke Jongeling (gouverneur 2022-2023) voor te dragen.
Interesse? Bekijk dan snel de vacature op onze district-website Rotary.nl/d1550.
Uiteraard kun je ook met mij contact opnemen voor meer informatie.

Social media
Sinds kort is er een Team van Social Media redacteuren opgericht in ons district met daarin:
Annemiek Groen - RC Maastricht-Oost
Aynur Hasanzadeh - Rotaract Rivierenland
Dominique van Goch - Rotaract Midden-Limburg
Elles Jansen - RC Elst Over-Betuwe
Julien Meijboom - Rotaract Eindhoven
Mariecke Schipper - RC Wamel-Maas en Waal
Vivianne Viguurs - RC 's Hertogenbosch-West
Zoals je ziet is het team zo’n beetje over het hele district verdeeld. Het team gaat actief berichten posten op onze LinkedIn en
Facebook Districtspagina’s. Organiseert jouw club iets voor het goede doel? Neem dan vooral contact op met een van de
redacteuren zodat je activiteiten ook op deze pagina’s gepubliceerd kunnen worden. Volg je onze Districtspagina’s al op Social
Media? Als je de berichten deelt maken wij samen Rotary zichtbaar in de maatschappij.

Clubbezoeken
Eind november verwacht ik 30 clubs te hebben bezocht, waarvan 15 virtueel, via Zoom, WebEx of MS Teams. In december
staan nog 6 of 7 clubbezoeken op het programma, allemaal digitaal. Jammer, maar het is niet anders. Het wordt nog spannend
of ik erin zal slagen om alle clubs te ontmoeten op welke manier dan ook. Ik vrees dat de Covid-19 pandemie langer zal duren
dan gedacht.
Wel geniet ik met volle teugen van ieder clubbezoek. Het is elke keer weer een hoogtepunt. De clubs verschillen enorm van
elkaar. Ze worstelen allemaal met het clubprogramma om de leden bij de club betrokken te houden en de fellowship aandacht
te geven. Binnenkort verspreidt de District Leden commissie (DLC) tips en best practises over dit onderwerp.
Hopelijk zitten daar goede ideeën tussen waar een club haar voordeel mee kan doen.

Clubbezoeken in december:

7 december
8 december
9 december
10 december
15 december
16 december
22 december

RC Gulpen-Vaals
RC Venlo
RC Roermond (onder voorbehoud)
RC Cuijk-Maaskant
RC Elst-Over Betuwe
RC Valkenswaard
RC Schaijk-Land van Ravenstein

Agenda
16 december 2020

Gouverneursberaad (GB)

15 maart 2021

6 januari 2021

24 maart 2021

12 januari 2021

Beleidsdag met GB en RANbestuur
Kleine Staf

Nieuwe leden Bijeenkomst
(Maastricht)
GB en RAN-bestuur

26/27 maart 2021

PETS en District Assembly (Uden)

19 februari 2021

GB en 3G overleg

24 april 2021

4 maart 2021

Nieuwe leden bijeenkomst
(Weert/Roermond)
Kleine en Grote Staf

29 mei 2021

Trainingsdag AssistentGouverneurs (Zeist)
Districtsconfrenti (Vught)

5 maart 2021

Voor de webversie klik op navolgende link: website D1550
U krijgt deze gouverneursbrief omdat u Rotarylid bent en uw gegevens in LEAD staan vermeld.
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